
Kombinatoryka  
 
 

1. Oblicz na ile sposobów można ustawić 3 osoby w szeregu. 
2. Oblicz liczbę ustawień (różniących się kolejnością) sześciu książek na półce. 
3. Na ile sposobów maże ustawić się w szeregu grupa 4 chłopców i 3 dziewcząt, 

tak aby: 
a) najpierw stały dziewczęta, a później chłopcy 
b) dwie osoby tej samej płci nie stały obok siebie 

4.   Z grupy 6 kobiet i 8 mężczyzn wybieramy losowo cztery osoby. Ile jest takich 
sposobów wyboru, aby wśród wybranych osób: 

a) były same kobiety 
b) były dwie kobiety i dwóch mężczyzn? 

5. Rzucono dwiema kostkami: zieloną i żółtą. Na kostce zielonej otrzymano 
parzystą liczbę oczek, a na kostce żółtej – liczbę oczek mniejszą od 4. Ile jest 
możliwych takich wyników? 

6. Rzucono monetami dwuzłotową i pięciozłotową, a następnie kostką. Ile jest 
możliwych wyników, jeśli na kostce wypadła liczba oczek nie mniejsza od 5? 

7. W pewnym liceum są dwie klasy trzecie: III A i III B. W klasie III A jest 10 dziewcząt 
i 20 chłopców, w klasie III B 18 dziewcząt i 8 chłopców. Spośród maturzystów 
należy wybrać dwie osoby, jedną  z klasy III A, zaś drugą z III B, które zaproszą 
dyrekcję szkoły na studniówkę. Ile jest możliwych takich wyborów? 

8. Na ile sposobów można wrzucić 5 ponumerowanych kul do 6 różnych szuflad, jeśli  
a) Kule wrzucamy dowolnie 
b) Każda kula ma trafić do innej szuflady? 

9. Trzy kobiety jadą windą pięciopiętrowego budynku. Na ile sposobów mogą 
wysiąść z windy jeśli 

a) każda może wysiąść na dowolnym piętrze 
b) każda z nich chce wysiąść na innym piętrze 

10. Na ile sposobów sekretarka może wrzucić do trzech szuflad 4 listy zaadresowane 
do różnych osób? 

11. Jurek ma 4 pary spodni i 6 koszul. Na ile różnych sposobów może założyć spodnie i 
koszulę? 

12. Z cyfr: 0, 7, 8, 9 Ania tworzy trzycyfrowe kody, które będą otwierać hotelowe 
drzwi, przy czym cyfry w kodzie mogą się powtarzać. Ania utworzyła już 20 takich 
kodów. Ile kodów może jeszcze utworzyć? 

13. Na przyjęciu spotkało się 12 osób. Każdy przywitał się z każdym. Ile nastąpiło 
powitań? 

14. Ile jest możliwych wyników  
a) dwukrotnego 
b) dwunastokrotnego 

      rzutu sześcienną kostką do gry. 

15. Ile jest możliwych wyników  
a) trzykrotnego 
b) czterokrotnego 
c) dziesięciokrotnego 

      rzutu monetą. 
16. Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych takich, w których: 

a) cyfry nie mogą się powtarzać 
b) cyfry mogą się powtarzać? 

17. Ile liczb trzycyfrowych, w których cyfry mogą się powtarzać można utworzyć z 

cyfr: 2, 3, 4, 5, 6? 

18. Ile liczb dwucyfrowych, w których cyfry nie mogą się powtarzać można utworzyć 

z cyfr: 2, 4, 6, 8. 

19. Używając cyfr należących do zbioru { 0,1,2,3,4,5 }, zapisujemy liczby 
czterocyfrowe ( cyfry w liczbie mogą się powtarzać ). Oblicz, ile możemy 
zapisać 

a) liczb czterocyfrowych 
b) liczb większych od 4999 
c) takich liczb, że cyfra tysięcy i cyfra dziesiątek jest nieparzysta, a 

pozostałe dwie są parzyste 
d) liczb podzielnych przez 5 

20. Używając cyfr należących do zbioru { 0,1,2,3,4,5 }, zapisujemy liczby 
czterocyfrowe ( cyfry w liczbie nie mogą się powtarzać ).  Oblicz, ile możemy 
zapisać 

a) liczb czterocyfrowych 
b) liczb większych od 4999 
c) takich liczb, że cyfra tysięcy i cyfra dziesiątek jest nieparzysta, a 

pozostałe dwie są parzyste 
d) liczb podzielnych przez 5 

21. Ile jest liczb trzycyfrowych, w których cyfra setek jest dwa razy mniejsza niż cyfra 
dziesiątek? 

22. Ile liczb trzycyfrowych większych od 300 o niepowtarzających się cyfrach można 

utworzyć ze zbioru cyfr  8,6,4,2,0 . 

23. Ile liczb trzycyfrowych większych od 450 o niepowtarzających się cyfrach można 

utworzyć ze zbioru cyfr  8,6,4,2,0 . 

 
 


